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HOLISTICKÝ PRÍSTUP 

Produkty Rossana Labs podporujú zdravý životný štýl a wellness stelesňujúc

integrovanú starostlivosť pre celé telo a pohodlie našich klientov.   

UDRŽATEĽNOSŤ

Rossana Labs zaručujú vysokú kvalitu implementácií novodobých štandar-

dov firemného správania. Správame sa zodpovedne k životnému prostrediu

a našim dodávateľom.

INOVATÍVNOSŤ

Rossana je značka spojená s hodnotami vzájomného obohatenia, objavo-

vania, tvorenia a výkonnosti.

RUŽOVÝ OLEJ - PRÍRODNÁ STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ



RESISTEM™ 

AQUAXYL

SEPITONIC M3

ROVISOME

REVITALIZAČNÁ RADA PRODUKTOV
STAROSTLIVOSTI O PLEŤ ROYAL

ANTI-AGE SÉRUM S RUŽOVÝM 

OLEJOM

Potláča starnutie a devitalizáciu pleti

Stimuluje produkciu kolagénu

Silný prírodný antioxidant

BB KRÉM S RUŽOVÝM OLEJOM SPF 30

Zabraňuje poškodeniu pokožky dôsledkom 

environmentálnych faktorov

Poskytuje hlbokú hydratáciu

Podporuje regeneráciu buniek

Nemastný, ľahký, rýchlo sa absorbujúce zloženie Neobsahuje žiadne GMO zložky, živočíšne
produkty, nanomateriály a umelé farbivá Nie je testovaný na zvieratách Bez parabénov

PRÍRODNÝ
Bulharský
ružový olej

BB TELOVÝ KRÉM S RUŽOVÝM OLEJOM

Revitalizuje bunky, okamžité rozžiarenie pleti hodvábnou hladkosťou

Zachováva pružnosť pleti

Potláča celulitídu



COCO GLUCOSIDE

VITAL MINERAL COMPLEX

KOMPLEXNÁ  STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU A VLASY

ŠAMPÓNOVÁ MASKA S RUŽOVÝM 

OLEJOM A VÝŽIVNÝM ÍLOM

Detoxikuje vlasy a pokožku, 

vracia im zdravú vitalitu

Posilňuje  prirodzenú vnútornú štruktúru vlasov

Obnovuje vlasové vlákna a pomáha 
odolávať poškodeniu

KRÉM NA RUKY S RUŽOVÝM OLEJOM

Poskytuje dlhotrvajúci hydratačný efekt

Pomáha obnoviť mikrocirkuláciu pleti

Vyživuje a omladzuje HĹBKOVO ČISTIACA  PLEŤOVÁ MASKA S RUŽOVÝM OLEJOM A ÍLOM

Detoxikačná, pílingová hydratačná penová maska

Reguluje nadmernú tvorbu mazu a odstraňuje nečistoty

Tónuje, hydratuje a upokojuje pokožku
Nemastný, ľahký, rýchlo sa absorbujúce zloženie Neobsahuje žiadne GMO zložky, živočíšne
produkty, nanomateriály a umelé farbivá Nie je testovaný na zvieratách Bez parabénov

PRÍRODNÝ
Bulharský
ružový olej



LARIX SIBIRICA

CERAMIDE MIX

PHYTOSPHINGOSINE

ANTILEUKINE 6 

BEAUTYFYE TM

Stimulat
ive

Micro Abso
rbin

g

Rose oil
Trans

fer
CAPSULE

Patent by ROSSANA

DENNÝ KRÉM NA TVÁR S 

RUŽOVÝM OLEJOM

Pomáha predĺžiť dlhovekosť buniek

Podporuje regeneráciu tkanív

Stimuluje antioxidačnú ochranu 

NOČNÝ KRÉM NA TVÁR S 

RUŽOVÝM OLEJOM

Obnovuje pevnosť a pružnosť pleti

Znižuje stopy únavy a pigmentových škvŕn

Oživuje mladistvý vzhľad na bunkovej úrovni

VYHLADZUJÚCE OČNÉ SÉRUM S RUŽOVÝM OLEJOM

Poskytuje ochranu proti vráskam

Eliminuje tmavé kruhy a opuchy v oblasti očí

Podporuje mladistvý vzhľad na bunkovej úrovni

Nemastný, ľahký, rýchlo sa absorbujúce zloženie Neobsahuje žiadne GMO zložky, živočíšne
produkty, nanomateriály a umelé farbivá Nie je testovaný na zvieratách Bez parabénov

PRÍRODNÝ
Bulharský
ružový olej

VYŽIVUJÚCA A OMLADZUJÚCA
STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ



TINOSORB M 

TINOSORB S 

SPREJ PO OPALOVANÍ A HOLENÍ S OLEJOM 

Z MÄTY PRIEPORNEJ A MINERÁLMI

SLNKO * ŠPORT * HOLENIE

Zabraňuje páleniu pleti

Ochladzuje a upokojuje pleť

Vyživuje a hydratuje pleť

SPREJ NA OPAĽOVANIE SPF 30 UVA/UVB

Pomáha redukovať známky poškodenia pleti
slnečnými lúčmi a zabraňuje jej spáleniu

Na bunkovej úrovni neutralizuje riziko 
predčasného stárnutia pleti

Podporuje regeneráciu buniek a prispieva 
k celkovému zdraviu pleti

RUŽOVÁ VODA  FUSION
CHLADIVÁ * UPOKOJUJÚCA * ENERGIZUJÚCA

Zlepšuje odtieň a textúru pleti

Zvyšuje tvorbu kolagénu

Čistí citlivú pleť

Nemastný, ľahký, rýchlo sa absorbujúce zloženie Neobsahuje žiadne GMO zložky, živočíšne
produkty, nanomateriály a umelé farbivá Nie je testovaný na zvieratách Bez parabénov

PRÍRODNÝ
Bulharský
ružový olej

KOMPLEXNÁ OCHRANA PLETI 
PROTI SLNEČNÝM LÚČOM



www.rossana labs .com

Naša spoločnosť bola založená v roku 2014. Sme energická rodinná firma so širokým

medzinárodným zázemím a skúsenosťami, s odhodlaním presadzovať celostnú

starostlivosť o telo a myseľ. Starostlivo spájame  časom overené tradičné praktiky s

najnovšími trendami, inováciami s ohľadom na prísne normy dlhodobej udržateľnosti,

ruka v ruke s modernými technológiami s cieľom dodať Vám exkluzívne výrobky

starostlivosti o pleť obohatené o priaznivé účinky bulharského ružového oleja  naj-

vyššej kvality.

Pracujeme s prírodou. Necháme ju hýčkať Vašu dušu a pokožku nami povzbudenú

k posilneniu Vašej jedinečnej krásy s očarujúcou kombináciou vône ružového oleja

a slnečných lúčov. Odteraz si môžete voľne vychutnať každý okamih svojho dňa bez

strachu zo spálenia slnečnými lúčmi, dlhodobého poškodenia kože alebo poškode-

nia vašeho zdravia a pritom si užívať Vašu osobitú jedinečnosť !

Nechajte naše výrobky vyživovať Vašu pokožku čerstvou vitalitou stoviek ružových lu-
peňov, obratých rukami s láskou a starostlivosťou pre vaše blaho: Obklopte sa ružami!

We have partnered with Amazon to deliver our products throughout Europe with
free shipping to the United Kingdom, France and Germany

Yordan Radev · President · bul. Vitosha 78 · 1000 Sofia, Bulgaria 
+359.887.879395 · yordan@rossanalabs.com

Výhradný dovozca a distribútor produktov fy ROSSANA pre SR a ČR: 
Ing. Ľubica Kuttnerová

office:Tulská 6, 960 01 Zvolen
tel. č. : +421 911 937 944, +421 918 517 986

e-mail: skrossana@gmail.com; objednávky: skrossana@gmail.com


